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Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja 18/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym
krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Žilinský samosprávny kraj na základe § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 81 zákona č. 448/2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja 18/2009 o poskytovaní sociálnych služieb
v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady
za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia (ďalej len „dodatok“) v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku

1.

Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja
18/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia
a platenia (ďalej len „VZN č. 18/2009“) takto:
1.1 V Čl. III ods. (7) sa nahrádza slovné spojenie „v prílohe č. 1 a 2“ slovným spojením
„v prílohe č. 3 a 4“.
1.2 V Čl. IV ods. (3), ods. (7), ods. (10), ods. (11) a ods. (12) sa nahrádza slovné spojenie
„v prílohe č. 1“ slovným spojením „v prílohe č. 3“.
1.3 V Čl. V ods. (9), v Čl. VI ods. (1), v Čl. VIII ods. (1) a v Čl. X ods. (2) sa nahrádza
slovné spojenie „v prílohe č. 2“ slovným spojením „v prílohe č. 4“.
1.4 V Čl. XV ods. (6) sa nahrádza slovné spojenie „Príloha č. 1 Suma úhrady za ubytovanie a
za spotrebu elektrickej energie za používanie vlastného elektrospotrebiča“ slovným
spojením „Príloha č. 3 Suma úhrady za ubytovanie a za spotrebu elektrickej energie
za užívanie elektrospotrebiča“ a slovné spojenie „Príloha č. 2“ slovným spojením
„Príloha č. 4“.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 18/2009 ostávajú nezmenené.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:
Príloha č. 3 k VZN č. 18/2009 Suma úhrady za ubytovanie a za spotrebu elektrickej energie
za užívanie elektrospotrebiča, ktorá nahrádza prílohu č. 1 k VZN č. 18/2009,
Príloha č. 4 k VZN č. 18/2009 Suma úhrady za ďalšie obslužné činnosti, za úschovu cenných
vecí, jednorazová úhrada za sociálnu službu, ktorá nahrádza prílohu č. 2 k VZN č. 18/2009.
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Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku

Dodatok bol schválený Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja 6. septembra 2010
Uznesením 6/6 a nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda
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Príloha č. 3
k VZN č. 18/2009

Suma úhrady za ubytovanie a za spotrebu elektrickej energie
za užívanie elektrospotrebiča
1)

Rozpätie dennej sadzby za užívanie 1 m² podlahovej plochy na prijímateľa sociálnej služby
0,12 € - 0,36 € za 1 m² podlahovej plochy

2)

Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča na mesiac
na prijímateľa sociálnej služby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3)

1,19 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača,
1,98 € mesačne za užívanie vlastnej práčky,
4,76 € mesačne za užívanie vlastnej chladničky,
1,19 € mesačne za užívanie vlastnej žehličky,
7,90 € mesačne za užívanie elektrického sporáka,
5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča,
1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry,
1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice,
0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov;

Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby
a) 0,39 € - 0,79 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva
jeden prijímateľ sociálnej služby a na jedného prijímateľa
sociálnej služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy,
b) 0,24 € - 0,60 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú
dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby a na jedného
prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej
plochy.

Touto prílohou sa od 01. 10. 2010 ruší príloha č. 1 k VZN č. 18/2009.
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Príloha č. 4
k VZN č. 18/2009

Suma úhrady za ďalšie obslužné činnosti, za úschovu cenných vecí,
jednorazová úhrada za sociálnu službu

1)

Výška stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnej služby
Vek
do 3 rokov
od 3 do 6 rokov
od 6 do 10 rokov
od 10 do15 rokov
nad 15 rokov

2)

1,98 € - 2,40 €
2,06 € - 2,61 €
2,18 € - 2,84 €
2,33 € - 3,00 €
2,49 € - 3,37 €

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň
na prijímateľa sociálnej služby
0,83 € - 4,17 €

3)

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa
sociálnej služby
0,04 € - 0,08 €

4)

Jednorazová úhrada za sociálnu službu
3,57 € - 35,70€

Touto prílohou sa od 01. 10. 2010 ruší príloha č. 2 k VZN č. 18/2009.

